
 أصوم إالومن فوائدها: دفع توهم العوام من أن كفارة اليمني صيام ثالثة أيام ؛ وهلذا جتد بعضهم يقول: أنا ما 

لو قال قائل:  األصل أن الواجب إطعام عشرة مساكني . :فيقال؛ ثالثة أيام ؛ فيمنعه صيام ثالثة أيام من احلنث 

هل جيوز أن نلزم الغين بصيام ثالثة أيام ألا أشق عليه من إطعام عشرة مساكني ؟ ال، ال جيوز هذا ؛ ولذلك 

غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد امللوك يف كفارة الظهار أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعني وقالوا 

ان أمري يستطيع يعتق عشرة رقاب لكن صيام شهرين متتابعني أشق إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة ألنه سلط

ومن  وجل . عليه ؛ فيقال هذا غلط ألن هذا خمالف للنص واهللا تعاىل حيب أن تعتق العبيد فليتبع ما فرضه اهللا عز

يب ولكن جاءت السنة بالتفصيل يف هذا فقال الن ؛ فوائدها: أن املشروع احرتام اليمني وحفظها ؛ وهو كذلك

( إني واهللا ال أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إال كفرت عن يميني آله وسلم: على صلى اهللا عليه و 

وتارة حيرم  ، وعلى هذا فنقول احلنث يف اليمني ينقسم إىل أقسام ؛ تارة جيب احلنث ؛ وأتيت الذي هو خير )

 ، واجب يصلي مع اجلماعة فاحلنث ؟ واجب وتارة يكره ؛ فإذا حلف اإلنسان على أال ، وتارة يسن ، احلنث

يعين جيب أن يصلي ويكفر ؛ وإذا حلف شقي أن يشرب اخلمر فاحلنث ؟ احلنث واجب ، حلف أن يشرب 

نقول جيب عليك أال تشرب وتكفر عن ميينك ؛ لكن الفرق بني هذا وبني األول أن ذاك يف ترك الواجب  ؛ اخلمر

، جيب أن يزور  فما حكم احلنث ؟ واجب ـ وصلة الرحم واجبـ يزور قريبه وهذا يف فعل احملرم ؛ وإذا حلف أال 

قريبه ويكفر عن ميينه ؛ وإذا حلف على فعل احملرم ؟ احلنث واجب ، مثاله ؟ حلف أن يشرب اخلمر ، نقول 

احلنث واجب يعين ال تشرب اخلمر ويكفر ؛ وإن حلف أال يشرب اخلمر فاحلنث حرام ؛ ألنه لو شرب اخلمر 

ان فعل حمرما ؛ لو حلف شخص أال يأكل بصال فاحلنث ؟ مكروه ؛ ملاذا ؟ ألن أكل البصل مكروه ملن أراد لك

أن يصلي ؛ وإذا حلف أال يصلي راتبة الفجر فاحلنث مستحب ، نقول صل وكفر ؛ القاعدة إذا أنه يسن احلنث 

جيب احلنث وقد حيرم ؛ واألصل أن احلنث  يف اليمني إذا كان خريا كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وقد

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل بني لعباده  . (( واحفظوا أيمانكم ))جائز ولكن عدم احلنث أوىل ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب علينا شكر اهللا  . (( كذلك يبين اهللا لكم آياته ))من آياته كلما حيتاجون إليه ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: حمبة اهللا تعاىل للشكر ، حيث بني  (( لعلكم تشكرون )) .بيان اآليات ؛ لقوله:  تعاىل على

ومن فوائدها: أن العلم من نعم اهللا اليت جيب عليها الشكر ؛ ألن بيان اآليات به يعلم  اآليات من أجل الشكر .

العلم بالشريعة وبآيات اهللا نعمة جيب على  اإلنسان آيات اهللا فإذا كان اهللا يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن

ومن فوائدها: تعليل أحكام اهللا عزوجل وأا  . (( لعلكم تشكرون ))اإلنسان أن يشكره ؛ لقول اهللا تعاىل: 

للتعليل والتعليل فيه احلكمة ؛ فجميع أحكام اهللا وأفعال اهللا كلها  (( لعلكم تشكرون ))مقرونة باحلكمة ؛ ألن 



(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   نها ما يعلم ومنها ما ال يعلم .للحكمة لكن م

هذه اآلية مجعت بني  . والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))

والطلب  الشيطان )) (( إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عملخرب وطلب ، اخلرب قوله: 

وقد  (( يا أيها الذين آمنوا ))يف هذه اآلية يبدأ اهللا تعاىل اخلطاب بـ . (( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))قوله: 

تكرر هذا اخلطاب وبينا أن بدأ الكالم باخلطاب يدل على أمهيته والعناية به ؛ مث بدأه ذا الوصف " يا أيها 

به تصديقا أو امتثاال من مقتضيات اإلميان ؛ كذلك أيضا يدل على أن خمالفته الذين آمنوا " يدل على أن العمل 

أو الشك فيه أو تكذيبه مناف لإلميان إما ألصله أو لكماله ؛ وثالثا: أن يف هذا إغراء للمخاطب كأنه يقول: إن  

ومل يذكر ما يؤمن به ألن  أطلق اهللا عزوجل اإلميان (( يا أيها الذين آمنوا ))وقوله:  كنت مؤمنا فاستمع وامتثل .

( أن تؤمن باهللا ذلك معلوم ؛ وقد سأل جربيل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عنه ـ أي عن اإلميان ـ فقال: 

" إمنا " أداة احلصر ، واحلصر  (( إنما الخمر )) . ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )

ما سواه ، هذا هو األصل ؛ وقد يراد به حتقيق احلكم يف املذكور وال يلزم أن إثبات احلكم يف املذكور ونفيه ع

اخلمر قال فيه النيب عليه الصالة والسالم  (( إنما الخمر ))ينفى عما سواه كما سيتبني إن شاء اهللا يف التفسري ؛ 

كل العقل فهو اخلمر أو  ما أذهب  إنه املسكر ، املسكر هذا هو اخلمر ؛ كلما أسكر فهو اخلمر ؛ وال نقول كل

ما أذهب اإلحساس فهو اخلمر ؛ بل نقول: اخلمر ما غط العقل على وجه اللذة والطرب ؛ ألن الذين يشربون 

اخلمر جيدون راحة ونشوة وطربا ؛ وعلى هذا فالبنج ليس باخلمر ؛ ألنه وإن كان يفقد اإلحساس لكنه ال جيد فيه 

امليسر هو أخذ املال  (( والمسير )) مل البنج إال للحاجة والضرورة .اإلنسان النشوة والطرب ومع ذلك ال يستع

على وجه املغالبة ، أخذ املال على وجه املغالبة ومسي ميسرا لتيسر احلصول عليه ، مثاله: املراهنة والقمار ، مثل 

أخذت  أن يقول: سنعمل عمل سويا وجنعل العوض مثال عشرة آالف  ، فمن غلب أخذ العشرة ومن غلب

منه العشرة ؛ إذا املسألة اآلن غرر ، غرر وجهالة ؛ فيسمى هذا ميسر ملا فيه من املغامرة والغرر واملخاطرة ؛ وقد  

األنصاب هي  (( واألنصاب )) كان هذا معروفا عند العرب وكذلك يف أول اإلسالم ولكنه ـ واحلمد هللا ـ حرم .

وكانوا  ؛ أي يطلب به اإلنسان ما قسم لهي ما يستقسم به ه (( واألزالم )) ما ينصب ليعبد من دون اهللا .

يستعملون هذا يف اجلاهلية يضعون أقداحا فيها: افعل ، وال تفعل ، والقدح الثالث ليس فيها شيء ، مث خيلطوا 

مجيعا ويقول القائل: خذ منها بدون أن تعلم ، جتعل يف كيس أو حنوه ، مث يقال: أخرج يدك وأخرج قدحا ، إن 

، إن خرج املهمل أعاد مرة أخرى ؛ هذا العمل كانوا  خرج " افعل " فعل ، وإن خرج " ال تفعل " مل يفعل

(( رجس من عمل وقوله:  وجل . يستعملوا يف اجلاهلية وهي مبين على األوهام ال حقيقة له وهلذا حرمه اهللا عز



(( إنما الرجس النجس ؛ لكن يكون الرجس جنسا حسيا ويكون معنويا ، قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيطان ))

املراد من  (( اجتنبوا الرجس من األوثان ))وقال:  عنكم أن يذهب عنكم رجس أهل البيت )) يريد اهللا

(( قل ة كما يف قوله تعاىل: الرجس هنا حسي أو معنوي ؟ هذا معنوي ؛ وقد يكون حسيا أي جنس جناسة حسي

خنزير فإنه  ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم

   رجس ))

  هذه اآلية من أي الرجسني ؟ احلسي أو املعنوي ؟  الشيخ :

  معنوي ،  الطالب :

(( من عمل الشيطان )) (( رجس من عمل بقوله:  وسفالصواب أا من الرجس املعنوي ؛ ألنه  الشيخ :

صفة لرجس وليست خربا ثانيا ؛ ألننا إذا جعلناها خربا صار املعىن  (( من عمل الشيطان ))فقوله:  الشيطان ))

أن هذه األربعة : اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس وأا من عمل الشيطان ؛ وإذا جعلناها وصفا لرجس 

  .صار املعىن أنه رجس عملي وليس رجسا حسيا ، وهذا هو الصواب 

تسعة فقراء إحداهم امرأة مرضعة يكفي يف ذلك يطعمها مرتني ويكون أذا أطعمنا يف كفارة اليمني  السائل :

   اإلطعام قد مت ؟

يسأل أخوي إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتني ؟ اجلواب: ال، البد  الشيخ :

  ساكني يتغدون بالطعام ال باللنب .من إطعام عشرة م

  مني لفقري يعول عائلة من تسعة أفراد ؟هل جيوز إعطاء كفارة الي السائل :

  نعم إذا علمنا أنه سيؤديها هلم ؛ أما إذا مل نعلم فال ؛  الشيخ :

  هو قد يبيع مثال ؟  السائل :

  ال ما جيوز، الزم إطعام عشرة . الشيخ :

  إذا صدرت اليمني عن غضب فهل تنعقد ؟  السائل :

، كل قول يكون عن غضب ال ميلك اإلنسان فيه نفسه فال  هذه املسألة البد أن تأخذوا فيها قاعدة الشيخ :

عربة به ، كل قول يكون عن غضب شديد ال ميلك فيه اإلنسان نفسه فإنه ال عربة فيه ، فلو طلق يف غضب 

شديد مل يقع طالقه ، ولو أقسم يف غضب شديد مل ينعقد اليمني ، ولو ظاهر من امرأته يف غضب شديد مل 

  قاعدة ثابتة .يكن ظهارا ، وهذه ال

  هل يشرتك يف الكسوة التمليك ؟ السائل :



أي نعم يشرتط ؛ قلنا يف اإلطعام ال يشرتط فيه التمليك ؟ أي نعم ألن الطعام ينتفع به مرة واحدة  الشيخ :

  وينتهي .

  هل جيوز إعطاء الفقري يف كفارة اليمني أرزا نئيا ؟ السائل :

، ال بأس أن نعطيه رزا نيئا لكن حيسن أن يكون معه شيء  ال بأسون يقولالفقهاء  نا كالمأي نعم عند الشيخ :

  يؤدمه .

  هل اللنب واحلليب يكون طعاما للمساكني يف كفارة اليمني ؟ السائل :

  ال، هي ليست طعاما . الشيخ :

  هل تكون اليمني الغموس يف املستقبل ؟ السائل :

  ماض ، كل ميني على شيء ما فيه كفارة .ال ال، اليمني الغموس ال تكون إال على شيء  الشيخ :

  هل يصح إعتاق الكافر يف كفارة اليمني ؟ السائل :

، حترير الرقبة هنا مطلق فهل يصح إعتاق الكافر ؟ يرى بعض أهل  أحسنت حنن نسينا أن ننبه عليه الشيخ :

العلم أنه يصح ؛ ألننا نطلق ما أطلقه اهللا ونقيد ما قيده اهللا ، والرقبة وردت مطلقة هنا يف كفارة اليمني ووردت 

فمن  مطلقة يف كفارة الظهار ، وردت مطلقة يف كفارة اجلماع يف رمضان ؛ ووردت مقيدة يف كفارة القتل ؛

العلماء من قال جيب علينا أن نبقي النصوص كلها على ما هي عليها ، فيشرتط اإلميان يف كفارة القتل وال 

يشرتط يف كفارة اليمني وكفارة الظهار وكفارة اجلماع ؛ ومنهم من قال: مادام احلكم واحدا فإنه جيب أن يقيد 

ستدل هؤالء بدليل حديث معاذ بن احلكم أنه أراد أن املطلق بالقيد الذي قيد به املقيد وإن اختلف السبب ؛ وا

يعتق جاريته اليت لطمها فدعى ا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وسأهلا: أين اهللا ؟ قالت: يف السماء ، قال: 

إنه  أعتقها فإا مؤمنة ؛ فإنه يستفاد من هذا أنه لو مل تكن مؤمنة ما شرع عتقه ، وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا:

إذا أعتق الكافر فإنه ال حيمل أن يرجع إىل أصله وأهله ؛ ألنه اآلن حترر فيمكن أن يذهب إىل أهله ويزيد 

  سوادهم يف حماربة املسلمني ؛ فالصواب أنه البد من اإلميان ، الصحيح أنه البد من اإلميان .

   عنه يف ذلك أثر ما هو ؟ذكر عن ابن عباس رضي اهللا (( الميسر واألنصاب واألزالم ... )) الشيخ :

  ؛  )إذا سمعتم اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا ، فارع لها سمعك ... ( أنه قال:  الطالب :

  نعم إذا مسعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا ، فأرعها مسعك فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه . الشيخ :

  ؟وذكرنا أن تصدير اخلطاب بالنداء يدل  الشيخ :

  على التنبيه واإلتيان به  الشيخ :



  وإذا صدر مبخاطبة املؤمنني ماذا يفيد ؟   الشيخ :

  يدل على أن امتثال ما يأيت فعال أو تركا  الطالب :

  وتصديقا إن كان خربا من مقتضيات اإلميان ؛  الشيخ :

  الثاين اإلغراء واحلث ؛  الطالب :

  ألن وصف اإلنسان بالشيء يؤدي إىل أن يقدم هذا إغراء وحث ؛  الشيخ :

  الثالث: أن خمالفته سبب نقصان يف اإلميان . الطالب :

  اخلمر له تعريف ما هو ؟ الشيخ :

  هو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف . الطالب :

  هل له أصل يف املعاين احلسية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  اخلمار تغطي به املرأة رأسها .ومنه  الشيخ :

  ما هو امليسر ؟  الشيخ :

  ؛  لبةاغأخذ املال على وجه امل الطالب :

  ويسمى قمارا . الشيخ :

  ملاذا مسي ميسرا ؟  الشيخ :

  لتيسر احلصول عليه ؛  الطالب :

  وهلذا رمبا حيصل اإلنسان يف جملس واحد مئات اآلالف . الشيخ :

  ما هي األنصاب ؟  الشيخ :

  .تعبد من دون اهللا ل بصناألنصاب هي األصنام ؛ ألا ت الطالب :

  األزالم ؟  الشيخ :

  فيما يستقسم به ؛  الطالب :

  كيف ذلك ؟  الشيخ :

  لنفرض عن هذه القاعدة ؛ الشيخ :

  كانوا يستعملون هذا يف اجلاهلية يضعون أقداحا فيها: افعل ، وال تفعل ،  الطالب :

  والثالث ؟  الشيخ :



  ا بدون أن تعلم ، جتعل يف كيس ,الثالث ليس فيها شيء ، مث خيلطوا مجيعا ويقول القائل: خذ منه الطالب :

  ما معىن يستقسمون هم األزالم يستقسمون ا ؟  الشيخ :

  يطلبون ما قسم هلم ؛  الطالب :

  نعم يطلبون ما قسم هلم ؛ بارك اهللا فيك . الشيخ :

  لعل هنا أليش ؟  حون ))(( لعلكم تفلقوله:  الشيخ :

  للتعليل ؛  الطالب :

  . لعل للتعليل أي ألجل أن تفلحوا الشيخ :

  فما هو الفالح ؟  الشيخ :

  ما أخذناها شيخنا ؛  الطالب :

  ما أخذناها ؟ نأخذ إن شاء اهللا . الشيخ :

ذكرنا أن  الشيطان ))(( رجس من عمل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  الرجس نوعان ؟

  حسي ومعنوي ؛  الطالب :

  مثل للمعنوي ؟  الشيخ :

  املعنوي ما يعبد من دون اهللا ؛  الطالب :

  مثل ؟ مثل لقوله تعاىل ؟  الشيخ :

  ؛  (( رجس من عمل الشيطان )) لقوله تعاىل: الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  . من األوثان )) (( فاجتنبوا الرجسلقوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو احلسي ؟  الشيخ :

  احلسي مثل امليسر ؛  الطالب :

  هات مثال شاهد ؟  الشيخ :

  مثل اخلنزير ؛  الطالب :

  أي لكن نريد دليل من القرآن أو السنة ؟  الشيخ :



دما (( قل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو قوله تعاىل:  الطالب :

  ) ) مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس

  هذا رجس حسي أو معنوي ؟  الشيخ :

  حسي . الطالب :

يعين أن هذا العمل من عمل الشيطان أضافه إىل الشيطان ألنه أوحى به وأمر به  (( من عمل الشيطان )) 

اإلنسان ؛ والشيطان قيل: إنه مشتق من " شطن " إذا بعد لبعده عن رمحة اهللا عزوجل ؛ ألن اهللا لعنه وطرده 

ألول أصح ، وأبعده عن رمحته ؛ وقيل: إنه من " شاط " أي غضب والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج ؛ وا

والدليل على هذا أنه مصروف " شيطان " ؛ ولو كان من " شاط " لكان فيه زيادة األلف والنون فيكون غري 

 " لعل "  (( لعلكم تفلحون ))ه ، كونوا يف جانب وهو يف جانب .أي ابتعدوا عن (( فاجتنبوه ))منصرفا .

والنجاة من املرهوب ؛ فهو جيمع أمرين: الفوز  للتعليل أي ألجل أن تصلوا إىل الفالح ؛ والفالح هو الفوز

 مث قال اهللا عز باملطلوب أي حصول مطلوب اإلنسان أي ما يطلبه ؛ والنجاة من املرهوب وهو كثري يف القرآن .

اجلملة فيها حصر أداته  (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))وجل: 

هنا مبعىن حيب ؛  (( يريد ))؛ وقوله:  (( أن يوقع بينكم العداوة ... ))يريد الشيطان إال ذلك  " إننا " أي ما

أي أيها املؤمنون العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ؛ العداوة ضد  (( أن يوقع بينكم ))وإذا أحب سيفعل ؛ 

تنفر األبدان بعضها من بعض فال يتوىل أحد الوالية والبغضاء ضد احملبة ؛ ففي البغضاء تنفر القلوب ويف العداوة 

" يف  (( في الخمر والميسر )) من اآلخر ؛ وأيهما الناتج عن الثاين ؟ العداوة ألنه يبغض أوال مث يعادي ثانيا .

 :" هنا للسببية ؛ وتأيت " يف " للسببية يف اللغة العربية يف مواطن كثرية ، ومنها قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

، وليس املعىن أا دخلت يف جوف اهلرة؛ بل املعىن رة اهلأي بسبب  ( دخلت النار امرأة في هرة حبستها ... )

ووجه ذلك إنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب اخلمر ـ والعياذ  (( في الخمر والميسر ))أا عذبت بسببها ؛ 

 ؛ وبذلك حتصل العداوة والبغضاء ؛ امليسر أيضا وجه باهللا ـ إذا شرب صار كانون رمبا يقتل أو يسرق أو يزين

العداوة والبغضاء أن امليسر أخذ املال على وجه املغالبة واملال حمبوب إىل النفوس فإذا أخذ هذا اإلنسان منك ماال  

كثريا من أجل أنه غلبك يف شيء ال يساوي وال ربع املال الذي أخذه فإنه سوف يبقى يف قلبه بغضاء وتنتج 

نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر اهللا ، عن ذكر اهللا باللسان وعن  (( ويصدكم عن دين اهللا )) عداوة .ال

ذكر اهللا باجلوارح وعن ذكر اهللا بالقلب ، هذا ما يريد الشيطان منا أن يصدنا عن ذكر اهللا بالقلب واللسان 

.. له ويأتيه التثاؤب مث يبقى ؛ إذا أراد أن يذكر واجلوارح فتجد اإلنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبته الشيطان وي.



اهللا أو يقرأ القرآن فكذلك ، جتده نشيطان يف شيء من األشياء فإذا أمسك باملصحف ليقرأ أتاه الكسل ، إذا 

عجز الشيطان عن اإلنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية وهي الصد بالقلب أن يصد قلبه عن 

وهذه الفاجعة العظيمة ألن القلب إذا غفل عن ذكر اهللا فإنه يضيع على اإلنسان أمور دينه ودنياه ، ذكر اهللا ؛ 

وهلذا جيب على اإلنسان  (( وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ))قال اهللا تعاىل: 

يكون حاضرا ؟ وهل هو إذا ذكر اهللا يكون أن يالحظ نفسه يف هذه الناحية ، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه 

قلبه حاضرا ؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا ؟ أم هو غائب ؟ إنه إذا كان غافل القلب عن ذكر اهللا 

باللسان واجلوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة ولذلك جند اإلنسان إذا غفل يف صالته خرج منها بقلب كما دخل 

ب ال يزداد نورا وال إميانا وال كراهة للفحشاء واملنكر وقد أخرب اهللا تعاىل إن الصالة فيها بقلب يعين بنفس القل

تنهى عن الفحشاء واملنكر ؛ فلماذا ال جيد اإلنسان إذا خرج من الصالة كراهة الفحشاء واملنكر ؟ ألنه إمنا صلى 

مبتلون ا أكثر الناس اليوم  صالة جسد فقط ال صالة قلب ؛ وهذه نقطة أسأل اهللا تعاىل أن يعيننا عليه ،

ويسألون دائما كيف يتخلصون منها ؛ لكن اخلالص من إنسان وهو أن حتاول حضور القلب يف الصالة من أوهلا 

خص  (( وعن الصالة )) إىل آخرها ، عود نفسك على هذا ، اجرب نفسك على هذا حىت جتد لذة العبادة .

(( رفها وعظما يعين أعاد احلرف اجلر دون أن يكون الكالم الصالة بالذكر معيدا حرف اجلر إشارة إىل ش

إشارة إىل أمهيتها ؛ فالتنصيص عليها وهي من  (( وعن الصالة ))وهو الصالة ، قال:  ويصدكم عن ذكر اهللا ))

ذكر اهللا دليل على شرفها ، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وهي جديرة بأن تكون قسما 

االستفهام هنا مبعىن اإلغراء ، اإلغراء بأي شيء ؟ باال... فهو أبلغ  (( فهل أنتم منتهون )) أسها .مستقال بر 

من قوله: فانتهوا ، يعين فهل بعد هذا البيان واإليضاح هل تنتهون ؟ اجلواب: نعم ، اجلواب نعم أنتهي ؛ وهلذا 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أمهية احلكم وهو  قال عمر رضي اهللا عنه حني نزلت اآلية " انتهينا انتهينا " .

ومن فوائدها: أن اجتناب هذه  اجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم ؛ ووجه ذلك تصدير اآلية بالنداء .

ومن فوائدها: حترمي اخلمر من أي شيء كان  األربعة من مقتضيات اإلميان وأن الوقوع فيها من نواقص اإلميان .

من العنب أو من الرطب أو من الرب أو من أي شيء ؛ لعموم اآلية ؛ والقول بأنه ال حيرم إال مخر العنب سواء 

قول ضعيف ؛ أوال ألن اآلية مطلقة بل هي عامة بل فيها " أل " الداخلة على املفرد ، وقد بني الرسول عليه 

ولكن إذا كان  .وكثريه حرام ؛ للعموم ومن فوائدها: أن اخلمر قليله  الصالة والسالم أن اخلمر كل مسكر .

الشراب لو أقللت منه مل حيصل اإلسكار ولو أكثرت حلصل اإلسكار فهل حيرم ؟ اجلواب نعم حيرم ؛ لقول النيب 

وألن تناول القليل الذي ال يسكر ذريعة إىل تناول  ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )صلى اهللا عليه وآله وسلم: 



فإن اإلنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو ال يسكره فإن ذلك يتعدى إىل أن يزداد الكثري الذي يسكر ؛ 

وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه وال يسكر من أدمن عليه كما يوجد اآلن يف الذين  .منه فيسكر 

نه إذا كان الكثري الذي يدمنون على اخلمر ـ نسأل اهللا العافية ـ ال يسكره فهل حيرم عليهم أو ال حيرم  ؟ حيرم ؛ أل

يسكر حيرم فهذا مثله ؛ وعدم اإلسكار يف هذا باعتبار الشخص املعني ال باعتبار قوة هذا الشراب فإن هذا 

ومن فوائدها: جواز النبيذ  الشراب فيه قوة مسكرة الشك ؛ فيكون حراما على من أسكره وعلى من مل يسكره .

املاء ينبذ فيه العنب أو الرطب ملدة يوم أو يومني فيتصف املاء طعم هذا إذا مل يصل إىل حد اإلسكار ؛ النبيذ هو 

الذي نبذ فيه دون أن يسكر ؛ فهل هو حالل أو حرام ؟ اجلواب: حالل ؛ ألن احملرم اخلمر وهذا ال يسكر؛ لو 

ة أيام والسيما طالت مدته بأن زاد على ثالثة أيام ؟ فما دام مل يسكر فإنه حالل ؛ لكن ينبغي إذا أتى عليه ثالث

يف األيام احلر ويف املناطق احلارة أن ال يشربه ؛ ألن اإلسكار فيه قد يكون خفيا ؛ ولكن عالمة املسكر أنه يرتفع 

، أن الشراب يرتفع ألنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع عن مستواه ؛ فهذا عالمة املسكر ؛ واخلالصة: أن النبيذ 

يف زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إىل حد اإلسكار فالورع اتقاءه حالل ألنه ال يسكر ؛ لكن إذا كان 

( إنما الخمر والميسر )) ومن فوائدها: حترمي امليسر ، قليله وكثريه ؛ للعموم ( ويعطى احليوان أو ما أشبه ذلك .

الذي ال ... يف مال  حىت لو كانت املغالبة من قرش واحد ؛ كذا ؟ لو يسرا ؟ ولو يسرا ؛ ألننا نقول قليل امليسر

اإلنسان وال يهتم به كقليل اخلمر الذي إذا كان قليال مل يسكر وإذا كان كثريا أسكر ؛ والشك أن املغالبة إذا  

كانت يف شيء يسري جتر إىل املغالبة يف شيء كثري الشك يف هذا ؛ ويستثىن من ذلك ما مصلحته أعلى من 

أو خف نصل أو  ( ال سبق إال فيصلى اهللا عليه وآله وسلم فقال:  ؛ وذلك يف ثالثة أشياء بينها النيب مفسدته

السبق بفتح الباء والعوض املأخوذ على السبق ؛ والنصل السهام ؛ واخلف البعري ؛ واحلافر الفرس ؛ قال  ) حافر

ي به إعالء  أهل العلم: وإمنا استثىن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك بأن ا يقوم اجلهاد يف سبيل اهللا الذ

كلمة اهللا ، وهذه مصلحة عظيمة ، مصلحة عظيمة ؛ فالناس إذا علموا أم إذا تسابقوا يف هذه األشياء رخص 

فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا  هلم يف أخذ العوض عليها سوف يكثرون املسابقة ألنه سيحصر عليها شيئا .

فاجلواب:  احلكم فيها أو ينتقل إىل الوسائل األخرى ؟ عن هذه الثالثة يف اجلهاد إىل وسائل أخرى فهل يبقى

تعارض هنا اللفظ واملعىن ، فمن كان لفظيا قال يبقى احلكم فيها وإن مل تستعمل يف احلرب ؛ ومن نظر إىل املعىن 

قال إا إذا كانت ال تستعمل يف احلرب فال فرق بينها وبني األشياء األخرى ؛ وهذا هو األقرب ، هذا هو 

رب إال أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخرب أنه يف آخر الزمان تبطل وسائل احلرب ويعود الناس إىل السهام ؛ األق



هذه واحدة ، ثانيا: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أن اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيمة ؛ ثالثا: 

   ، ففي املرارات واجلبال ال ينفع فيها إال اخليلأنه رمبا تسقط منفعة هذه األشياء يف مكان دون مكان 


